
Website URL http://www.multikod.org/7186

Salon kosmetyczny Kraków Mała Piękność
http://www.malapieknosc.pl

Zapraszamy do korzystania z usług odżywczych dla dłoni i stóp. Nasz salon specjalizuje się w dziedzinie
zdrowych stóp i dłoni od 2006. Salon kosmetyczny Kraków nabył w ciągu tych lat nowych doświadczenia
szkoląc w różnych dziedzinach kosmetyki. Właśnie dla tego powstał nasz salon kosmetyczny Kraków aby być
w ciągłym kontakcie z nowościami oraz nowymi sposobami czynienia Cię piękniejszą. Żele zmieniające kolor
Salon kosmetyczny Kraków - Jest to ciekawa forma urozmaicenia jednokolorowych paznokci żelowych. W
zależności od tego z której strony rozgrzewa się płytka paznokcia (od końcówki lub od wału paznokciowego)
cieniuje się kolor z jasnego do ciemnego koloru. Stylizacja firmą, OPI i ORLY paznokci hybrydowych.
Wszystkie składniki tej formy żelowania, począwszy od podkładu a skończywszy na utwardzającym żelu
zawierają witaminy A E dzięki czemu ta forma hybrydów odżywia płytkę naturalną paznokci w salon
kosmetyczny Kraków. Manicure To zabieg gdzie przede wszystkim polega na odświeżaniu i pielęgnacji
paznokci. W naszym salon kosmetyczny Kraków estetyczny nadajemy kształt paznokcia oraz likwidujemy
zbędne skórki poprzez: usunięcie płynem, usunięcie frezarką, usunięcie cążkami, w zależności od rodzaju
manicure i potrzeby. Zabieg Pedicure: W naszym salon kosmetyczny Kraków możesz wykonać zabieg
pielęgnacyjny, oraz poprawiający Twój wygląd stopy oraz paznokci. W zabiegu tym, nasz salon kosmetyczny
Kraków usuwa zrogowaciały i obumarły zbędny naskórek oraz opracowujemy (uwuwamy) skórki wokół
paznokci poprzez: zabieg frezarką, płyem, cążkami w zależności od potrzeby. W naszym salonie
kosmetycznym kraków zabieg pedicure zawsze i przede wszystkim składa się z masażu na peelingu oraz
związany jest z nałożeniem kremu pielęgnacyjnego. Zabieg waniliowo-miodowy dla dłoni i stóp. Zabieg który
odżywia oraz regeneruje skórę na dłoniach oraz stopach. nuta zapachwa to wanilia i miód. Zabieg ten
zmiękcza, wygładza i nawilża skórę, co daje ukojenie dla skóry szorstkiej i spierzchniętej. Zabieg w Salon
kosmetyczny Kraków jest szczególnie zalecany w okresie jesienno-zimowej aury. W naszym Salon
Kosmetyczny Kraków dążymy do usprawnienia oraz do unowocześniana naszych usług, lecz przede
wszystkim ulepszamy Twój komfort korzystania z naszych usług. Polecamy również do zaglądania na stronę
salon kosmetyczny kraków do działu "kącika porad" gdzie zawsze znajdziesz coś dla siebie. więcej informacji
znajdziesz na http://www.malapieknosc.pl Serdecznie zapraszamy państwa do salonu kosmetycznego Kraków
- Mała piękność. Anna Kozakowska.
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